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Dagje uit
Voor de meeste van ons zit de vakan-
tie er al weer op, helaas!
Dit jaar hebben wij toch wel een com-
pleet andere vakantie gehouden dan
de voorgaande jaren. Geen weker
lange voorbereidingen voor verre rei
zon, geen inentingen, geen rugzakken
die op hetlaatste moment nog gepakt
moesten worden. Nee, dit jaarzijn we
gezellig met zn viertjes thuisgebleven

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

op de Anton Mollemanhof. Natuurlijk
zijn we nog wel een dagje uit geweest
‚en gelukkig hadden we mooïweer, wat
een uitzondering was tijdens onze va-
kantie. Wezijn een dagje naarhet
strand van Scheveningen geweest, wat
een sport op zich is meteen tweeling
van een haff jaar. De voorbereiding
moet goed zijn. De schema's moeten
strak gehanteerd worden anders dreigt
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het mis te gaan. De voorbereiding was
goed. De taktiek was bepaald. De
avond van tevoren alles al klaar zet-
ten: de buggy, maxi-cosies, luiers, fles-
sen, fruithapjes, groentehapjes,
flessenwarmers ete.'s Ochtends vroeg
uit de veren, de kinderen de fles (zelf
vergeten te eten), en hup in de auto
metzn allen. Gezellig. Hopen dat de
kinderen slapenin de auto, maar he-
laas, dat is van korte duur. Gewoon
doorijden, we zjn er zo,straks in de
buggyzijn ze wel weer rustig! In

Scheveningen aangekomen, ramme-
len we van de honger, vergeten te eten.
hè! Maar ja, de kinderen moeten ook
weer eten. Eerst de kinderen en dan
wij, besluiten we. Zo gezegd, zo ge-
daan. Op eenterras langs de boule-
vard, hadden we een lekker ontbijtje
besteld, maar het duurde even voor-
datdatontbijtje klaar was. Opschieten,
denkik, we willen nog wandelen over
het strand en over een uur moeten de
kinderen alweer ‘de fles. Ja, we hante-
ten Ben strak&chema. Eindelijk, na een & ontbijt We werken
het ineen iof tempo naar binnen om
vervolgefis: De mogelijk richting
zeete [opengehalf uurtje uitwaaien
aan zegenps weer terug naar
net vate land waarde flessen op ons
wachten. Shelde flessen wam maken,
we willen dat de kinderen snel de fles
leegdrinken en dan snel weer richting
strand. Wezijn niet voor niets een
dagje uitt Hup,'de kinderen weer in de
buggy. Ondergrote-belangstelling van
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iedereen wandelen we langs de strandt-
enten in de hoop dat de dames in slaap
zullen vallen. Niet dus! Alles is bijster
interessant en ze hebben nog gelijk
ook! We besluiten dan ook om dan
maar heerlijk met de meiden plaats te
‘nemen op het zonovergoten terras van
een strandtent. "Even een cooling
down; hetis ook nog vakantie’, zeg-
gen we tegen elkaar. Na een aantal
uurtjes vertoeven ophet terras onder
het genot van een hapje en een
drankje, gaan we weer met z'n viertjes
en een auto vol spullen richting
Zieuwent

Zo, dat was een vermoeiende maarerg
leuke dag. Het kt wel of ik een zware
tenniswedstrjdheb gespeeld; het vergt
veel inspanning maaraan het eind van
de wedstrijd heb je een voldaan ge-
voel. Nu de vakantie voorbij is, ga ik
ook weer tennissen. Het zal nog een
aantal weken duren, omdat men op dit
moment bezig is met het aanleggen
van kunstgrasbanen zodat er het hele
jaar getennist kan worden. Verderop in
deze PIOTleest u een interview met
Bennie Storkhorst van de Zieuwentse
Tennisvereniging over het tot stand
komen van deze nieuwe banen.
Ook kunt u door midde! van de profiel-
schets (beter) kennismaken met onze
columnisten Toon en Johan. Velenvan
u zullen de heren al wel kennen, maar
er zijn er vast ook eenaantal die den-
ken: wie zijn die twee tocht
Ik wens u veel [eesplezier.

De redactie (CE)



IMATIC,

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

vowzitanl Info @zitax.nl

alie
sound + light * rigging * truckinge stages * events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675

6 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

A
AUTOBEDRIJF

MARTIN HEGEMAN VOF
U

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)

* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Gravel wordt kunstgras

Het gonst in de wandelgangen van
Zieuwent van de geruchten dat de
gravelbanen van tennisvereniging
ZV vervangen gaan worden door
kunstgrasbanen. Reden voor de
Piotredactie omeen gesprek te or-
ganiseren met de voorzitter van ZTV,
Bennie Storkhorst, over het hoe en
waarom.

Waarom worden de gravelbanen
door kunstgrasbanen vervangen?

Hoofdzakelijk vanwege het water dat
op de huidige banen blijft staan. Als
gravel ouder wordt, wordt het steeds
fijner en als je dan eenbuitje regen
hebt wordt de gravel net klei metals
gevolg dat het water niet meer weg
kan. Het slibt dicht als de baan nat
is. We hadden te vaak onbespeelbare
velden.

Gravel wordt kunstg

Om dit probleem op te lossen moet
er dus een nieuwe baan komen, waar-
bij we dus gekozen hebben voor
kunstgras. Voordeelis datje de baan
niet meer hoeft te besproeien, wat
jaarlijks toch zo'n «800, kostte. Ook
de 20 jaar oude pomp was aan ver-
vanging toe. En kunstgras is in de
loop der jaren beter + goedkoper ge-
worden.

Bij het Sourcy-Center konje een
‘baan op een vast tijdstip voor een
seizoen reserveren. Gaan jullie dat
nu ook doen?

Dat is in het winterseizoen van okto-
bertot en met maart wel de bedoe-

g. Je kunt dan een vastuur reser-
veren. Er zal een kalender in het club-
gebouw liggen waar je dan je ge-
wenste uur in kunt vullen. In eerste
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instantie krijgen de Zieuwentse leden
de kans om te reserveren; daarna zal
er ook publiciteit naar buiten gebracht
worden.

Wanneer worden de nieuwe banen
aangelegd?

Het gravel is intussen al weg en af
gevoerd. De drainage wordt aange-
legd en zo rond 25 augustus zal het
kunstgras erop komen. Dan moethet
zand er nog in en we hopen dan 27
augustus de banen in orde te heb-
ben.

Door wie worden deze banen aan-
gelegd? Wordt alles uitbesteed, of
worden er ook vrijwilligers inge-
zet?

Deze wordenvolledig aangelegd door
Grondrmij. Zij hebben de kennis in
huis om dît perfect te doen, want er
komt nog wel wat bij kijken om dit
goed aan te leggen. Verder heb je er
zo garantie op, mochter toch wat niet
goed zijn.
Het afvoeren van hetgravel en het
losmaken van het gaas hebben we
zelf gedaan.

Het huidige gebouw is tamelijk ge-
dateerd. Wordt de accommodatie
ook aangepakt?

Ja, dit is wel de bedoeling. De ac-
‘commodatie blijft wel staan, maar
wordt volledig geïsoleerd. De binnen-
kant wordt doorPaul Rouwhorst ge-
daan en de buitenkant zal Willem
Rouwhorst{Metaflex) gaan doen. Het
dak is al gebeurd. Met het
Kemkenstoernooi kon je hetal goed
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Harreveldseweg 12 d- ZieuwenteNf eeOpeningstijden:
Dinsdag Um vrijdag 8.30 18:00 uur Zaterdag: 809 15.00 uur

Het beste vlees
le komt van uw slager

® AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

OLLANG>) H. BEERTEN en Zn.TROSWIA VEEG: Zieuwentasssers Telefoon 0544 - 351205

@ mhof, Garage
Kolkman VOFAfbouw

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

“% Sierbestrating

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Adres

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon: Fax:
0544352320 0544352557



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek
Daihats is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Feestje
Organiseren?
Wij hebben leuke

ideeën
voor een gezellige

avond

Zegen3 7138 6 Zeuwent

a (0524 352 22 wo sereen

De Power Plate genereert trilingen
die als energie worden overgedragen

lichaam. De spieren worden
daardoor continu zeer hard

aangespannen. Door beweging
wordt het lichaam moe, door rust

herstelt het, door herhaling past het
lichaam zich aan de inspanning aan,

met als gevolg dat het prestatie:
vermogen stijgt.

Maak kennis met deze nieuwe manier
van trainen. Informeer vrijblijvend via

tel. (0544) 482858



merken. Het was tamelijk warm die
dag, maar binnen was het koeler dan
buiten. Ook komen erboilers bij en
zal er een thermostaat komen. De
indeling blijft wel hetzelfde.
Ook dit zal in dezelfde periode klaar
zijn als dat de kunstgrasbanen er ig-
gen. Op 10 september is dan de her-
opening van ons complex en hope-
lijk is dan ook alles klaar.

Denken jullie dat de aanleg van
deze banen zal resulteren in meer
leden?

We hebben er nu al 25 meer dan af-
gelopen jaren…dus
Kunstgras is een heel andere on-
dergrond dan gravel. Watzijnde
gevolgen voor de bespelers? Kun
ie bijvoorbeeld beter een ander
type schoen aantrekken?

Je kunt beter een schoen meteeniets
grover profiel nemenen als het gras
ouder wordt een nog grover profiel.
Nog eenwezenlijk verschilis dat je
op gravel je snelheid eruit glijdt en op
kunstgras zulje je snelheid eruit moe-
ten lopen. Toch denk ik dat de onder-
grond niet veel anders aan zal voelen
dan bijvoorbeeld de ondergrond bijhet
zaalvoetballen

Moetje de banen na het tennissen
‘nog slepen,of is dit overbodig ge-
worden?

Zo af en toe moet er worden gesleept
met een grote borstel, ook om
algvorming in de schaduwgebieden
tegen te gaan.
Zo 1 42 keer per jaar worden de ba-

nen helemaal opgeborsteid. Het gras
moetdan weer rechtopenhet zand
wordt weer evenredig verdeeld. Dit
wordt met een aparte machine ge-
daan en doen we in eerste instantie
ooknietzelf.

Tenslotte de puur hollandse vraag:
Wat kost het, enis een en ander
gefinancierd?

Grofweg gaat de aanleg van de ba-
nen +16.000,-- per baan kosten. Het
opknappen van het clubgebouw is
begroot op =8.000,- a 9.000,-, met
veel eigen werk en met behulp van
vrijwilligers. Zo komen we totaal op
zo'n «40.000, Als alles meezit zou
den we op °35.000,-- kunnen komen.
We hebben wel een lening aange-
vraagd. Kemkens gaat, afhankelijk
wat er allemaal nog gebeuren moet,
ook wat sponsoren. Ook het idmaat-
schapis duurder geworden; van *80,-
- naar +100, We hebben meerdere
sponsoren aangetrokken; we krijgen
voor deeerste keer winterleden. Ook
hebben we onze huidige leden ge-
vraagd of ze de contributie een of
meerdere jaren vooruit wilden beta-
len ofiets wilden schenken. Samen
is ongeveer +10.000,-- toegezegd
door de leden.
Als wehier mee rondkomen vinden
wij het prima.

Bennie, bedankt voor dit interview
‚en we wensen ZTV veel plezier en
succes met de nieuwe kunstgras-
banen.

Tenslotte kunt U hierna het pro-
gramma lezen van de feestelijke her-
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opening van de banen van ZTV op 10 september a.5.:
15.00 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:

Ontvangst
Officiële heropening
Demonstratiewedstrijd tussen twee spelers van niveau 3.(de
beste Zieuwentse speler heeft niveau 5).

16.30 uur:

De redactie.

Johnny Cuppers
Marc Kamebeek

Andere activiteiten(o.a. ballenkanon en Bert & Emie-spel)

PC

de

Schansruiters

LR

Zieuwent-Harreve!

naar

het

NK!

PC de Schansruiters en LR Zieuwent-
Harreveld naar het NK!

Zowel ponyclub de Schansruiters, als
ook de Landelijke Rijvereniging
Zieuwent Harreveld mag deelnemen
aan het Nederlands Kampioenschap
voor Verenigingen.

Tijdens de Gelderse kampioenschap-
pen paarden op 6 augustus en po-
ny's op 13 augustus jl. hebben beide
verenigingen zich geplaatst voor het
verenigingskampioenschap op de

Hippiade (NK) in Ermelo.
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Tijdens het  verenigings-
kampioenschap wordt er door 4 com-
binaties een dressuurproef gereden
en 4 combinaties leggen een spring-
parcours af. De resultaten vande 4
dressuurcombinaties en de beste 3
springcombinaties worden bij elkaar

opgeteld. De vereniging met de
meeste punten is winnaar.

Het NK voorpony's wordt gehouden
op 3 september a.s. Het NK voor
paarden op 10 september a.s. Beide
kampioenschappen worden verreden
op het KNHS-centrum in Ermelo:



U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheel vrijblijvend naar informatie inzake:
+ Verzekeringen (schade en leven)
+ Verzekerd sparen
° Sparen (via spaarrekening)

Werenfriedstaat 9 - 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

J. WAENINK “Wie banen
SCHILDERS en AETIANGERSBEDRIJE ï
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aanhuis EAX 0544-351452

) Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 1,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448

Fax 0544 - 377449
Denn. Schwein soll man haben.



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG b.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDR!

VEEVERVOER
STUKGOPDERENVIRVOER

KIPPERVTRVOR

WISTU …
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

dETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8:00 20.00 uur = postzegel, briefkaarten on adroswijzgingskaarten

zeg BOE het ophalen van brieven en pakketten
= het afgeven van briefpost binnen. en buitenland

et afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
penkaarten, telefoonkaarten en boncade:
matiobrochures.

zondag: SHOP gesloten
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Het is de hele zomer al pet-met-ku-
ren met het weer. Bij alles wat je wilt
organiseren bedenk je steeds welk
een risicoje loopt met de weergoden.
Neem nou bijvoorbeeld ‘kleintje koe-
pel. Een leuk initiatief. Muziek uit de
muziekkoepel, waar het ding nota-
bene voor bedoeld is. Vorig jaaral
‚een succes. Al was het toen jammer
dat de gemeente niet wilde dat de
dorpsstraat werd afgezet, later nog
prima opgelost door Huub Stortelder.
Belangrijke steekwoorden; biertje,
volwassenen, muziek, kinderen,
springkussen, hapje, sfeer, mooi
weer, gezelligheid, genot. Kortomals
je opnieuw in de zelfde periode van
hetjaar komt, ga je je weer verheu-
gen opdeze samensmelting van
steekwoorden.
Alleen is het wel zo dat woorden als
gezelligheid, sfeer, genot vooral ook
bepaald worden doorhét belangrijke
item; MOOI WEER
Daar heb je 't al. De koepelligt er
mooi bij, de bierkraam zag er zater-
dagal uitnodigend uit, de patatwagen
werd stevig bevoorraad en het spring-
kussen was klaar om vol geblazen te
worden. Blije zitten met dat verrekte

weer. Vanaf donderdag ga je de weer-
berichten toch echt serieus nemen.
"Zondag wordt een slechte dag,
daama wordt het beter’. Vrijdag naast
de verhalen over lage drukgebieden
de misstroostende woorden "zondag
is er heel veel regen en daarna wordt
het zomer’. Zaterdag is u

een mooie dag, maar eindigt met
buien en geeft daarmee de knmi
mensen gelijk. "Nacht en overdag
regen, maandag begint de zomer
weer!
Ik zie me al staanin dezaal; muziek
is best leuk, drankje smaakt wel,
hapje ook. Maar de sfeer is dan toch
duidelijk minder.
Gelukkig maken de mensen die het
organiseren een moedig, maar ook
verstandig besluit. Ze vertrouwen er
opdat het wel goed komt. Ik weet niet
waar ze de keuze op baseren, maar
het pakt geweldig uit. Het was gewel-
dig buiten. Alle steekwoorden kwa-
men weer samen; biertje, volwasse-
nen, muziek, kinderen, springkussen,
hapje, sfeer, mooi weer, gezelligheid,
genot
Ja, ik heb enorm genoten. Kon de
onvrijwilige duik van mijn dochterin
de gracht niets aan veranderen
Volgend jaar weer, en maar gewoon
weer buiten, toch?

Mark Lankveld
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Meest favoriete sport: Toon Voetballen om naar te kijken en
Squash om te doen.

Johan Voetballen om te doen en Squash
om naar te kijken.

Minst favoriete sport: Johan Paardendressuur

Toon Skiën.
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Siebert & Wassink

deense
Siebert & Wassink isde | Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebied ven| op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO|genyoudig vinden via eenprofessioneelen HBO niveau in Oost
Nederland: intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:
Onze Kernactiviteiten:

recséseee | www.siebert-wassink.nl
Interim Management

Twente: Achterhoek:
D : 5 AigtestioekAatend James Wattstraat 102info@siebert-wassink.nl 7521 RB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde

Tel 053 4803550 Tel 0544 362743
Fac053 4800565 Fac 0544 362748

Zo divers Donny Rots
in kranten...|Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

ROMEO DELTA
MutTiMeDia 8v

A
Postbos 101
7130 AC Lichtenvoorde
Wereniecieatì Roldersweg 1

PI3S 2 Zieuwent 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0548 359035 Telefoon 0544 352133
fox 0544 352035 Fax 0544 352237
Emil infoCromeodelto al



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE Z

[cacansarE GEuACTeERSOON ADRES eosIConE WoorPats_ TELEFOON]
eammanverengre 1 tn Bras Oetaze TIGGNK Zoen: a51738|
oigawer * Kevesder A Genin Vonsokraatts  TISIXV Litemoorde
reke Zeuwen(8C7} Fried Van Chseniktasi2 7136 MB Zeuwert

[Buster Fustoseweg Weswig Henck  AurlsowegtYA  TI38MC Zieuwent
Buter sprenkelgerhook © Hummetnk Schoppenwogt4 TIGA Zeuwert
aast tHoengsroom  VeronieGabbinek  Dopestaat® TIGBLK  Zeuwent

eter kever Rop Aagten Molemans  TI96MS Zeuwert
uwer Zegensjk PKenGoeik  Becelaarik7 7261 AZ aurie os7349120)
leraitas Pastoe Dorpestaar 1 TIJBLG Zeer 351232)
names gym 8 Spekschoor Kleuren’  TIG6LP Zieuwent 52124]

erao Mt te Roder Holerweg 8 TIGEKS Zeer 352258)
Fooscommisse B Elcnot Momhorerdik20  TI3GKW Zieuwent 352268
oto eme & vree Ouds Aakeneeweg2T 7131ZC Lertemoorde 372714
laxv FHaberSoreler Dopsstratt4A TILK Zomer as1818|
|cezorcneiescenum GER Vezes  DopstaasT TIG Zomert 351586

[Gete dames A Roumtorer zieuwensemegss TIJGLC  Ziemert 3s1532|
[ardtsater Pacels Petr er oet umenwoer 2 714198 Groene 465478|
amoni zieawer Argeameeten  Rulosewogts  TI36MC Zieuwent 351747|
Jngiesderans{tGiee}  DanGleOnsterk Hemmes 2 713788 Uevase 351328
Jngerenkor zemen  AcrdWopsres De Waarase 7 TIG6LT Zieuwent a52202|
kee B enase Grenze £ TIGBK Zieuwent 351292)
erasenp ms cr Gus Aipders Latkestaat 18 713205 ticerwoorde 97928]

# ktotzchianer De Hemmete 5 Papenberg Wigensk6 7263FH Maense 351552)
# zo Blageshan  Schaaweg2a TIG4PK Vragender  ose3 520721

otusgroep PereBouwuis  Boucone 17 TIO WV Wintorewik 0523523951
| ourdeswerk uv Mou Woperes zegerdik 5 TI36KR Zieuwent a51374|

| MKS (24 Ze Ha Mar)  Emakamebeek  Verdelngowog3  7263SR Moiteyelte 362954
nes ereraDarmsterang Mert Foumborst De Haars 6 7136MG Zeuwert 351956)

loser Baseschoo reen tentHave Gere & TIK zeurt 352389
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Mooistesportherinnering: Toon Toen ik van de skis stapte werd ik
mij pas bewust van de prachtige
bergomgeving in Oostenrijk.

Johan Wielrennen rond het meer van
4 « Bolsena (Italië).

Lekkerste eten wonen|
Baans

Toon Stamppot metverse worst.zeFavoriete sportman/sportvrou
WiNdetballers van het derde elftal

Van RKZVC, behalve Peter
Ĳ IHoenderboom.L
Toon

“Jotan  Pôter Hoenderboom.
Welk TV-programma moet er onmiddellijk van de buis:

Johan Alles van de EO en vooral “Prinsen
en Prinsessen”.

Toon Alle commetciële zenders.

Beste boek/schrijver: Toon De ‘bundelivan Drs. P.

Johan  Verschiltnogaf, maar ik ben nu
Bukowski aan het lezen,

Politieke kleur: Johan Links van’het.midden. Neigt naar
D'66.

Toon PvdA.
Beste Nederlandstalige lie : Toon Van onze verslaggever" van

Extince (Nederlandstalige rapper)

Johan “Na jaren" van Maarten van
Roozendaal (tekst is van Jean-
Pierre Rawie).

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Johan Een zweetbandje.
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E yToon CD "Bestof the Blue Diamonds".

Een buitenboordmotor zonder
achteruit en vrijloop.

Kaartjes voor "Holland Experience
3D" (bioscoop).

Straaljagerpiloot.

Buschauffeur.

De buurtbus.

Een snelle auto.

Nieuw Zeeland.

Brazilië

Ja. Met te hard rijden. Mijn dagloon
bij Taxi Roelofsen naar de knoppen.

Vorige week nog. Vuurtje stoken in
de barbecue op hetplatte dak in het
studentenhuis in Eindhoven. De
buurvrouw heeft de brandweer
gebeld. Het heeft gelukkig maar 50
Euro gekost.

Lulverhalen ophangen.

Op de Twenteroute 70 km/uur
rijden.

Biertje drinken met mijn vrienden.

Dan moet ik er dus ook Uit.

Bankrekening met een onredelijk
hoog saldo.

zz
KO0p: Toon

Johan

LNOmécrlentoy |
Johan

y

ha

N
;

Toon

zi eNFavoriete ervoermiddel:\ Toon

- = Johan

Tent opzetten in: Johan

Toon

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Toon

Johan

Hekelaanmensendie: Johan

Toon

Uit bed te halen voor Toon

Johan

Waar droom je over Johan

Toon
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Dat ik kan vliegen, maar die droom
het ontwaken gauw over.



KLUSSERVICESSIvakman voor
EUS TEAN

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent dà O| an.Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Deleukste winkel in de buurt! Tel. 0544 351259

Dorpsstraat 31

AE

BE
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46

Tevens winkelverkoop
AD



WESS E LS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.N LICHTENVOORDE

WW De specialisten projectmatige tegelwe
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

rken

Regelmatig hebben wij verkoop vanrestanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te Komen nemen.

Bent u geïnteresseerdincen zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telef: 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vwnwwessalsafwerking.nl
E-mailadres: info@wosselsafwerking.nl



Wanneer was je voor hetlaatst bang:

Toon

Johan

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Johan

Toon

Welkezin of welk woord gebruik je te

Toon

Johan

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Johan

Wat zou je geen tweedetea* Toon)

Beschrijf jezelf in 5%0

Bungy-Jumpen van de brug over de
“Bloukranspas in Zuid Afrika (216
meter). De hoogste ter wereld.

Bungy Jumpen van de brug over de
“Bloukranspas in Zuid Afrika (216
meter). De hoogste ter wereld.

Wassen, scheren, tandenpoetsen.

Opschieten!

veel:

"Dat zei mijn vrouw vannacht ook"

"A-relaxed jongen”.

Ik zou nog wel eens met cabaretier
Theo Maassen in de kroeg willen

itten.

Ellen gef Dammein een
EE 'Zwitserleven'-omgeving.

y

Mijn studentenkamer opzeggen
zonder zeker te zijn van een
vervolgadres.

Bungy-Jumpen.

Beetje cynisch, maar niet onaardig.

Gedreven, praatziek, humoristisch
en kritisch.

De redactie (Huub Wopereis)

PIOT Augustus 2005pag.11



Zieuwent, augustus 2005

Op 1 september 1965 is volleybalvereniging TOHP op-
gericht, een vereniging die niet meer wegte denkenis
uit Zieuwent.

Het nieuwe seizoen begi
40-jarig jubileum. Dit zal plaatsvinden op 3 s

ij met het vieren van ons
ptember

2005. Het programma hiervoor ziet er als volgt uit:

9.30- 12.00 uur

15.00 — 16.30 uur

20.00 23.30 uur
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Toernooi vooralle niveaus jeugd-
eden, circulatievolieybal en jeugd B

en jeugd C in het Sourcy Center.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Receptie voor genodigden en
belangstellenden.

Avondfeest voor genodigden.
Kosten avondfeest voor senioren-
leden =10 p.p.
Kosten avondteest voor jeugdleden
+5pp.

De jubileumcommissie



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkomin de
kantine van

reEs* Diverse ZALEN vooren GEBROEDERSEE SiETEN k
CATERING an sds; piekerEn HOVENIERS

en Buffetten ONTWERP* BARBECUE binnen en buiten eeNNEs VEE ET
VIJVERS
BESTRATINGNSEn

EEEN (0544) 48 29 84
DIGIE (06) 29 31 62 31



Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

2 Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzoamheden, bestrating en doopwerk
+ Gespecialiseerd op hef gebied van HUwerzoIgngsboen,

gereedschappen en veescheermachines
+ Slijpen van messen terwijl uwacht.
+ Offcieel deder MF en Zetor tractoren.

Tifo Haers 0546-372415
Zaanen 548 351520BVs seinenVe Tr ogen

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Te new sy
KAPSALON Hefn

77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaamleg tuinonderhoud tuinideeën

4 tuinonderhoud tuinideeën tuinaomleg
tuinideeön tuincanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



4J/
VOOR LOES, LAURA EN JOLEN ZIT HET EROP \
EEN JAAR LANG HEBBEN ZIJ DE STUKJES VOOR DE

KINDERPIOT VERZORGD! BEDANKT VOOR JÚLLIE

NE

OO
NZE HET VAS LEUK OUR MET JULIE TE WERKEN

DE EN ATTENTIE KONT 20GAUW MOgELK MaaR

JULIE TOEL {

|

DEREDACTIE WENDY
KINDEREN VAN GROEP 7 EN $.… LET OP!

LIJKT HET JE LEUK OM HET KOMENDE JAAR STUK-

JES TE SCHRIJVEN VOOR DE KINDERPIOT?

SAMEN MET EEN LID VAN DE PIOT-REDACTIE BE-

DENK JE VOOR EIK NUMMER WAT TE GAAN DOEN.

DIT KAN EEN INTERVIEW ZIJN MAAR OOK EEN

SFEERVERSIAG. (OAT HOUDT IN DAT JE MEEGAAT

MET (MAND DIE ZIJN HOBBY BEOEFENT, JE KUNT

DAN MEEDOEN EN DAAR EEN STUKJE OVER SCHRIJ-
VEN) 20 KOM JE IN AANRAKING MET SPORTEN,
VERENIGINGEN WAAR JE NOG NOOIT GEWEEST

BENT!

x
Ë a

EN

LD

GEEF JE OP BI WENDY
VIA EMAIL: WENDYKRABBENBORGGOZONNET NL
MAAR JE MAG OOK GEWOON EVEN BIJ ME LANGS-
KOMEN IN DE KLAS!
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GENEESKUNDIG

STAATSTOEZICHT

In 1889is aan de Geneeskundig Ad
junet Inspecteur van Gelderland en
Utrecht gevraagd om een onderzoek
te doen naarde toestand van de
Openbare school in Zieuwent. Dit
onderzoek heeft toen totde volgende
resultaten geleid; het schoolgebouw
te Zieuwent bestaat uit 3 leer-
vertrekken.

Schoolvertrek nr-1: Dit vertrek was 5
meter lang en 7,5 meter breed. Daar
bevonden zich op dat moment 52 kin-
deren en het hoofd van de school
Twee kinderen waren afwezig die
dag
Gemiddeld had elk kind 0,72 vier
kante meter tot zijn beschikking.
Daarbij waren het hoofd van de
school, de ruimte van de kasten en
andere meubels en de afwezige kin
derenniet meegerekend.
In dit vertrek was slechts 1 raam aan-
wezig, 1,25 meter breed en 2,25
meter hoog.
Bij sombere dagen is dît licht onvol-
doende en moet voor het gezichts-
vermogen van de kinderen als nade-
lig worden beschouwd, Om meer licht
te verkrijgen, werd de deur vaker
open gezet, wat tocht veroorzaakte.
Duslicht en ventilatie zijn in dit over-
bevolkte vertrek onvoldoende.
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Als gevolg van de overbevolking
staan de achterste banken onmiddel-
lijk tegen de muur enis de werkplek
slechts 1,15 meter, watin strijd is met
de eisen. Deze banken staan dichtbij
het raam waar geventileerd moet
worden en juist onder dit raam be-
vindt zich de beerput, die met een

‘houten deksel is belegd. Bij bepaalde
windrichting worden de gassen, die
opstijgen uit de beerput, het school-
vertrek ingevoerd.
Ook bevindt zich midden in dit
schoolvertrek een niet ommanteld
kolenkacheltje. Deze toestand ishoogst nadelig voor de gezondheid
van hetkind, dat genoodzaakt is op
korte afstand van het kacheltje te
moeten zitten. Dit kan zelfs voorde
meest sterken een aanleiding tot
ziekte zijn.

In schoolvertrek nr.2, 6,2 meter lang
en8,25 meter breed, waren 67 kin-
deren aanwezig en slechts drie afwe-
zig. Elk kind kan hier beschikken over
0,76 vierkante meter. In dit vertrek
waren twee ramen aan de linkerzijde
en twee ramen aan de achterzijde.
Niet alle ramen konden open en dus
was de ventilatie onvoldoende. De
achterste schoolbanken staan tegen
de muur, ten gevolge vande over-
vulling.

In schoolvertrek nr.3 werd gelijktijdig
door 2 onderwijzers les gegeven aan
87 kinderen, in twee groepen ver
deeld. Slechts 1 kind was absent. De
achterste banken staan tegen de
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De Steege 77, 7I36MN ZIEUWENT=> O544 3O4



TAX10544 -35 14 16 eeltFox 0544 352166
Zieuwontsoweg 87713618 ZIEUWENT Evelasceue Trouwaare'e

AUTOBEDRIJF Verkoop enreparaties
E van merkauto’s2? N&,Ti Szo Vn bgg ss1001ee Waalderweg 12a

X voor AL uw: Sportschoenen a3g= aSportkledingSportartikelen
EEN Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
u ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457

É|

‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings AYonex - Lotto - Dunlop EN
EeMasita - Viking —



muur en ook aan de zijkanten staanze onmiddellijk tegen de muur
geplaatst.
Hettoilet hier bevindt zich in bouwvallige toestand.
Het dak laat te wensen over, met name aan het voorportaal. Bij
regenbuien stroomt het hemelwater în ‘t voorportaal om zich een
weg te banennaar schoolvertrek nr.3

Geachte heren, aangezien een schoolals deze uit een sanitair 00g-
punt zoveel te wensen overlaat datzij kan worden afgekeurd, hebikde eer uw college beleefd in overweging te geven om te willen be-
vorderen dat de Raad van de Gemeente zo spoedig mogelijk een
besluit neemt voor verbetering.
Met het oog op onvoldoende ruimte zal het bouwenvaneengeheel
nieuwe schoolof uitbouw en verbetering van het bestaande nood-
zakelijk zijn
Ikheb de eer Uw College te verzoeken binnen een maand een plantot verbetering of nieuwbouw van de school te sturen aan de Districts
Schoolopziener te Zutphen en mij hierover te berichten.

De Geneeskundig Adjunct Inspecteur van Gelderland en Utrecht.

EVENEMENTENAGENDA
28 augustus Emeritaat Pastor Engelen

3 september feestdag tgv. 40-jarig jubileum
volleybalvereniging TOHP.

| 3 en 4 september Jong Nederlan : Ouder Kamp |

14 september INLEVEREN KOPIE PIOT

| 25 september Minikermis i.m. 60-jarig jubileum
van de Feestcommissie

|
20 Oktober Dropping buurtvereniging Hoenderboom

|
Tien12november Groot feestweekend ter ere van het 50-

jarig bestaan van Jong Nederland
Zieuwent, met Verschilende actviteiten.
(Informatie volgt t.z.t)

Eenuitgobreid overzicht van ale" evenementen en actviteiten Kun je inden op:
waw zieuwent info—PIOT Augustus 2005 pag.15 ZZ

—GS
GGG|



FRISSE WIND
Columnschrijvers en amokmakers
trachten een plaatsje te veroveren
in het alom gerespecteerdeen ge-
waardeerde sport- en cuituurblad
van Zieuwent. Met klamme handjes
nemen we dan ook het gevederde
schrijfpenseel ter hand.
Een kleine introductie is daarbij niet
geheel ongepast
Als twee foele studenten, de tweede
zoon van een oud ijzer sjacheraar
en de derde zoonvan de plaatse-
lijke kwakzalver, met oeroude
Zieuwentse wortelen, vertoeven wij
doordeweeks iets verder dan
Broakmansweide en
Kievekampsbrugge. In het week-
einde laten we de tas met vuile was
bij moeders achter, waarna we onze
aandacht weer volledig kunnen rich-
ten op het Achterhoekse landschap.
Vanaf hedenzal elke tien weken (dus
om de Piot) de laatste pagina dus
door twee andere schrijvers gepro-
duceerd worden. De opzet van het
verhaal zal grotendeels hetzelfde
zijn; dus hoeft u het pakket aan voor-
bereidingendat u normaal treft voor
het lezen van de column niet rigou-
reus te veranderen. De inhoud ech-
ter, zal mijlenver vandie van onze
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collegae verwijderd zijn en daarmee
uiteraard een stuk interessanter.
We trachten in de columns een wa-
terval aan ideeën en ongezouten me-
ningen te spuien. Daarbij ontlopen we
de confrontatie met onze mede-
schrijvers natuurlijk niet. Deze zullen
uiteraard hard moeten zwoegen om
‘maar enigszins het niveau bij te kun-
nen benen.
Een blik op ons immense gedachte-
goed, zal onze vrienden schrijvers
hopelijk alvast wat peentjes zweet
ontlokken op de toch al ietwat voch-
tige voorhoofden.
De radicale ornamenten van zowel
links als rechts zullen niet in het mid-
den gelaten wordenen onze oorde-
Ien over de hedendaagse samenle-
ving zullen zonder schroom de wereld
in gepend worden. Van Jaap Stobbe
tot Vince Traines, van bespoten vlees-
tomaten tot zwerfkatten, van Eumkes
tot Amalia, van linksdraaiende
melkzuuryoghurt tot gepatenteerde
Bifidus escensus extracten, van Rob-

bie Rensenbrink tot Betty Stöve en van
pyiamaparties tot high society meet-
ings; niets ontsnapt aan onze aan-
dacht. Zieuwent, open uw ogen en
hoort ons aan!

Pieter en Mario



“HEBT U NAAST J
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

= 3

DEM
HYPOTHEEK

st

DeHypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 + 7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13 « www.hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en tumn-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen opmaat, een praktische instelling en het nakomen van

afspraken staan hierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.

Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www:hoenderboom.nl


